
CONSILIUL  LOCAL  COMUNA  IZVOARELE 

Sedinta ordinara  16. 11.2020 

 

                                                                       PROCES    VERBAL    

  Incheiat  astazi 16.11.2020, in sedinta convocata de primarul comunei  Dl Grigore Ioan 

Paul, prin Dispozitia nr. 174/12.11.2020. 

                  Potrivit  ORDINULUI  PREFECTULUI  NR. 447 /29.10.2020 PRIVIND INDEPLINIREA CONDITIILOR 

LEGALE DE CONSTITUIRE A Consiliului Local al comunei Izvoarele, la data de 28.10.2020, cu un nr. de 13 

consilieri,  urmand ca in aceasta   sedinta  sa  se completeaza  consiliul local  cu cele doi supleanti  ale caror  

mandate  de  consilieri  locali au fost validate  prin  Incheierea ,   pronuntata  de Judecatoria Valenii de Munte  

de  in sedinta  din data de  11 noiembrie  2020,  

                  Secretarul   general  al UAT  face  prezenta  consilierilor  si constata ca sunt prezenti cei 13 consilieri 

validati  , dar si cei doi   supleanti  ale caror  mandate  de  consilieri  locali au fost validate 

                 Presedintelui  de  varsta  Cornea  Ghe, impreuna cu cei doi din cei mai tineri consilieri alesi , Mircea 

Sergiu C-tin  si Mainea Gabriela ,  au luat act de prezenta  facuta  si   preia  conducerea  lucrarilor sedintei . 

              Astfel ,  Presedintele  de  varsta   declara  deschise   lucrarile  sedintei   cu  ordinea  de  zi propusa  de  

dl. Primar  si  roaga  pe  unul  din  asistentii  sai  sa  citeasca  :    Incheierea  ,   pronuntata  de Judecatoria 

Valenii de Munte  de  in sedinta  din camera de consiliu  din data de  11 noiembrie  2020/ ds. Nr. 

3831/331/2020, prin care este admisa cererea si valideaza mandatele consilierilor local ice intra in component 

consiliului local, inscrisi pe listele supleantilor,  STINGU  CULITA   si  POPA  CONSTANTIN , definitiva ; 

         Urmeaza  ceremonia  de  depunere a juramantului de catre cei doi consilieri validati, in fata consiliului 

local , in ordine alfabetica  : POPA  CONSTANTIN    si apoi   STINGU  CULITA . 

        Cei  nominalizati,   citesc  juramantul  prevazut de art. 117 din Codul Administrativ  , si semneaza  

formularul  tiparit in doua exemplare ( unul pentru  semnatar  si al doilea pentru dosarul de sedinta ), acesta 

fiind momentul  in care  domnii consilieri preiau oficial mandatele validate .  

            3.  Fiind  completat  consiliul local  prin  preluarea mandatelor de catre cei doi supleanti, prin depunerea 

juramantului,  Dl.Presedinte de varsta,  invita colegii sa faca propuneri pentru alegerea presedintelui de 

sedinta care va conduce  sedintele consiliului local  pentru un mandate de 3 luni ( art.123  din Codul 

Administrativ , hotarare care adopta cu majoritate simpla ( maj. simpla – din  numar prezenti , Ex.8 din 15 ) 

Propuneri :  Dl. Consilier Devesel Catalin –Mihail , il propune  pe Dl Mircea Sergiu - Constantin  

Prin  vot  deschis  :   este  aprobata aceasta propunere cu unanimitate  de  voturi pentru  si este adoptata 

prima hotarare a acestui mandate 2020-2024 



Dl.Mircea Sergiu – Consatantin  este  ales  presedinte  de  sedinta  pentru  un  mandat de 3 luni , nov., dec. 

2020, ian.2021, si preia conducerea sedintei din acest moment, urmand ca  aceasta prima hotarare sa  fie 

semnata de  Dl. Cornea Ghe. in calitate de presedinte de varsta. 

   4.  Dl. Presedinte  de  sedinta  ales, invita grupurile politice , consilierii locali  prezenti , sa formuleze 

propuneri  pentru  organizarea  comisiilor  de specialitate. 

        Dna secretar general  completeaza proiectul  de hotarare cu propunerile facute si le inainteaza dlui 

presedinte de sedinta . 

        Fiecare comisiei este supusa la vot  deschis  , astfel , fiind adoptata  cu unanimitate de voturi pentru – 15 

pentru,  a doua hotarare a acestui  mandat ,  hotararea   privind  organizarea  comisiilor  de  specialitate  ale 

consiliului local , conform art. 124 si 126 din  Codul administrativ. 

     Dupa  o  pauza  in care au loc consultari,  se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi  

 5. Alegerea   viceprimarului  conform art. 152 din Codul administrativ: 

Presedintele de  sedinta il  invita  pe dl  primar , sa formulize propunerea sa, si apoi pe  domnii consilieri : 

     Propuneri : Dl.  primar  :  o propun pe  doamna  RADULESCU  ANDA – ILEANA cu care am lucrat  in mandatul 

trecut,  cu  toata  inima  si  cu  toata  convingerea,  deoarece  a  existat  compatibilitate si nu  au  fost  nici  un  

fel de divergente.   Sunt  sigur ca veti  avea parte  de  aceeasi  buna  colaborare.  

      Votul  este  secret, pe baza de buletine  de  vot  completate de secretarul  general  cu  sigura propunere   , 

formulata.  In ordine alfabetica  domnii/ doamnele  consilieri  se deplaseaza in locul special amenajat  pentru 

exercitarea  votului  secret , unde  isi  expima  votul  pentru propunerea facuta. 

          Conform art.152 alin.6) voteaza  atat  la deliberare  cat  si la  adoptarea  hotararii, candidatul  la functia 

de viceprimar, qvorumul   fiind  de  8 voturi pentru / 15 consilieri  in  functie - majoritate absoluta , art. 5 lit.cc, 

Cod. Ad-tiv.  

        Presedintele  de  sedinta, numara   voturile  exprimate,  anunta  rezultatul  votului  - respectiv  15 voturi 

pentru ,  si  se  supune la vot  proiectul de hotarare  care este  adoptat  cu  unanimitate  de  15 voturi  pentru, 

aceasta  fiind  a treia hotarare a acestui mandat .  

        Dl. Mircea Sergiu – Constantin ,declara inchise lucrarile sedintei  . 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 Consilier local MIRCEA SERGIU - CONSTANTIN 

 

Intocmit, 

Secr.gen.UAT – jr. Diaconu Florica  


